
AS MU BRNO 2003  Zápis ze zasedání Akademického senátu MU dne 3.2. 2003 
(zápis podléhá schválení členy AS MU na jednání AS MU dne 3.3.2003)  

Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou zápisu Nepřítomni: Mgr. Kotásek (neomluven), omluveni: PhDr. Bednaříková, doc. Horáková, PhD., 
Zitterbart, Pančocha Hosté: Ing. Gale, RNDr. Ladislav Šmíd, Mgr. Hollanová, Doc. Ivánek, Prof. Litzman 
Z celkového počtu 45 členů AS MU přítomno 40 členů. AS MU byl způsobilý se usnášet.  
Pořad jednání: 1. Projednání zápisu ze dne 13.1.2003 

2. Připomínky k navrženému programu jednání 
3. Připomínky ke zprávě předsedy AS MU za období 13.1. – 3.2.2003 
4. Rozprava k rozpočtovým pravidlům MU pro rok 2003-01-16 
5. Zpráva volební komise Studentské komory AS MU o průběhu a výsledku volby 

místopředsedy do této komory 
6. Doplnění komisí AS MU 
7. Diskuse k možnostem elektronického hlasování 
8. Diskuse k dlouhodobému programu činnosti AS MU 
9. Změny ve Statutu Pedagogické fakulty 
10. Různé 

 
 
 

1. Zápis ze dne 13.1.2003 – schválen  
2. Navržený program jednání – schválen, - přivítáni hosté: kancléřka Mgr. Iva Hollanová, kvestor Ing. František Gale, 

- zástupci v RVŠ z fakult MU – prof. Litzman, prof. Ivánek  3. Informace o záležitostech týkajících se AS MU za období 13.1. – 3.2.2003 - Zápisy z jednání vedení univerzity jsou umístěny na www stránkách MU.  
- Informace o přípravě jednání Ekonomické komise AS MU: jednání proběhlo na úrovni Dr Pitner, kvestor MU a prof. Vomela. Závěry z jednání: 

� dne 3.2.2003 bude na jednání AS MU podána cca 15 minutová zpráva kvestora MU o přípravě rozpočtu na rok 2003; 
� dne 4.2.2003 se sejde EK AS MU s kvestorem MU; 
� materiály týkající se ekonomiky MU budou do jednání AS předkládány v 

dostatečném předstihu, s případným komentářem a vždy tak, aby bylo možno tyto informace předložit ještě před vlastním jednáním členům AS k 
prostudování. 4. Rozprava k rozpočtovým pravidlům MU pro rok 2003 - kvestor MU přednesl rozpočtová pravidla platná pro rok 2003, 

- představil dr. Šmída – pracovníka zodpovědného za kontakt mezi MU a MŠMT, 
- termín pro žádosti na účelové dotace je 28.2.2003, - Dr. Pitner, (předseda Ekonomické komise AS MU) dá na vědomí členům AS, 

kde na www stránkách je uložen zápis z Ekonomické komise, která se sejde 4.2.2003 s kvestorem. 



5. Zpráva volební komise Studentské komory AS MU o průběhu a výsledku volby předsedy a místopředsedů do této komory ze dne 3.2.2003 - volba předsedy Studentské komory AS MU: 
- kandidát  Jiří Nantl  - tajné hlasování, rozdáno 15 hlasovacích lístků, 
- hlasování:   pro 11, proti 3, zdržel se hlasování 1 

           Jiří Nantl byl zvolen předsedou Studentské komory AS MU a místopředsedou  
           AS MU za Studentskou komoru AS MU. - volba místopředsedů Studentské komory AS MU: 

- kandidáti: Kašpar, Lidman, Mysliveček - tajné hlasování, rozdáno 15 hlasovacích lístků, 
- Kašpar  hlasování:   pro 14, proti 0, zdrželi se hlasování 1 - Lidman  hlasování:   pro 12, proti 2, zdrželi se hlasování 1 
- Mysliveček  hlasování:   pro 11, proti 3, zdrželi se hlasování 1 

            Zvoleni: Kašpar, Lidman, Mysliveček 6. Doplnění komisí AS MU 
� Ekonomická komise. - navržení zástupci do Ekonomické komise AS MU z jednotlivých fakult MU: 

� PřF – doc. RNDr. Celý, CSc.  
� LF - prof. MUDr. R. Kostřica,CSc. 
� FI – RNDr. Tomáš Pitner, PhD. 
� FSS - ing.Vojtěch Moštěk 
� PrF - JUDr. Lukáš Michna 
� PedF – doc. Ladislav Navrátil 
� ESF – doc. Ing. Jaroslav Sedláček, CSc. 
� FF - návrh nedodán; 
� FSpS – PaedDr. Jiří Nykodým, PhD. Hlasování: o složení Ekonomické komise   pro 40,  proti  0,  zdržel se  0          Úkoly EK AS MU: EK AS MU bude:  
� prostředníkem mezi AS a ekonomy z RMU; 
� se podílet na přípravě rozpočtu MU; 
� vyjadřovat své odborné stanovisko AS MU při rozhodování o ekonomických záležitostech univerzity; 
� podávat informace o sestavení rozpočtu; 
� průběžně - podle harmonogramu - zabývat se hospodařením MU; První schůzka EK AS MU bude v úterý 4.2. ve 14.00 v pracovně kvestora 

� Legislativní komise:                   -     navržení zástupci do Legislativní komise AS MU: 
- dr. Stárková RMU, Mgr. Kolman, Strnad Hlasování: o složení Legislativní komise   pro 40,  proti  0,  zdržel se  0  

7. Diskuse k možnostem elektronického hlasování - předseda AS MU seznámil přítomné s problematikou el. hlasování a poukázal 
na elektronickou diskusi, která již k této problematice částečně proběhla; - z další diskuse vyplynulo, že el. hlasování technicky realizovat lze a to pomocí 
aplikace v ISU; - nutno vyloučit témata, která takto AS projednávat nechce; 

- bylo diskutováno o rizicích zneužití a o potřebě učinit opatření, která tomuto předejdou.                  Hlasování: o perspektivě používání el. hlasování v AS MU  



                                     pro 28,  proti  4,  zdržel se  8 
                 Závěr:   - Kolega Caha připraví pro příští jednání AS MU zprávu o technických 

možnostech e-hlasování; - Legislativní komise připraví návrh pravidel e-hlasování. 
8. Diskuse k dlouhodobému programu činnosti AS MU - programové prohlášení bude předloženo na dalším zasedání AS MU; 

- zajistit informovanost směrem k AS fakult a zpětnou vazbu k AS MU; - legislativa:  
� chystá se novela VŠ zákona (nejvýznamnější, zatím známé změny – přejmenování fakultních nemocnic a změna jejich statutu na univerzitní, poplatky související se studiem); 
� chystá se novela Studijního a zkušebního řádu MU (prorektorka Brázdová plánuje schůzku s proděkany fakult, následně bude informován AS MU); 
� bude učiněna analýza o stavu vnitřních předpisů na MU a jejich fakultách, s ohledem na potřebu legislativních změn; v současné době totiž nelze 

plánovat programové projednávání legislativních předpisů; - připravit program jarního shromáždění Akademické obce s tématy:                                                              
                   1. Diskuse k programu MU                    2. Výstavba  univerzitního kampusu 
                   3. Ekonomika MU                    4. Dlouhodobý záměr MU a jeho plnění. 9. Změny ve Statutu Pedagogické fakulty - předseda Legislativní komise seznámil s požadavkem PedF na změnu čl.  29 ve Statutu: nejde o kontroverzní požadavek, změnu LK AS MU doporučuje; Hlasování:  pro 40,  proti  0,  zdržel se  0  10. Různé - Doc. Kostroň se zúčastnil setkání předsedů AS pěti brněnských VŠ, podal informaci o blížím se zasedání RVŠ (6.2.), kde dojde k volbě místopředsedy 

RVŠ. Předsedou RVŠ je doc. Ježek z Jihočeské univerzity, další předseda bude zvolen z oblasti soukromého VŠ, předsedou SK je z naší univerzity Bc. Nantl; 
na tomto setkání bylo lobováno za podporu volby doc. Münsterové na funkci místopředsedy RBŠ; 

- Bc. Nantl vystoupil na podporu této kandidátky; - z diskuse vyplynul návrh na hlasování, zda doporučit pracovníkům MU, kteří budou na tomto jednání oprávněni hlasovat o návrzích do předsednictva RVŠ, 
aby svým hlasem podpořili volbu doc. Musterové.       Hlasování: o podpoře výše jmenované kandidátky,    pro 33,  proti  0,  zdržel se  7 
Závěr: AS MU - v dopise předseda AS MU jednotlivým členům RVŠ z MU - doporučí, aby při hlasování vzali v úvahu návrh AS MU.   Po výše zmíněné diskusi bylo únorové zasedání AS MU ukončeno. Termín dalšího zasedání:  pondělí  3. března 2003 v 16 hodin v zasedací místnosti.  

  
Úkoly:  
� kolega Caha - podá na příštím zasedání AS MU: informaci o používání e-mailu členy AS 

MU a krátké vysvětlení o používání el. pošty a Dokumentového serveru MU, spolu s možností elektronického hlasování;  



� Doc. Kostroň – navrhl vyjádřit poděkování bývalému prezidentu ČR panu Václavu 
Havlovi (jako nositeli čestného doktorátu h.c., uděleného MU) od AS MU v Brně za výkon své funkce; 

Hlasování: pro 24,  proti  1,  zdrželo se 12                    Závěr: Text dopisu připraví doc. Kostroň s předsedou a místopředsedy  AS a          bude následně odeslán na adresu pana V. Havla.  
Zapsala: Š. Karmazínová, 5.2.2003 
Autorizoval: J. Vomela,     6.2.2003                          


